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Wijziging in Overeenkomst en Voorwaarden Knab 
Beheerd Beleggen 
 
 

Hieronder vind je een overzicht van alle wijzigingen in de Overeenkomst en Voorwaarden Knab 
Beheerd Beleggen: 
 

1. Naamgeving: We hebben de nieuwe naam van Knab Beheerd Beleggen (voorheen Knab 

Beleggen) doorgevoerd.  

 

2. Introductie van het Reglement Stichting Aegon Beleggingsgiro: Hierin staan de afspraken 

tussen jou en de Stichting Aegon Beleggingsgiro. Deze stonden voorheen in de 

Overeenkomst Knab Beheerd Beleggen, maar nu staan ze voor de duidelijkheid in een 

apart document. We hebben dit document geïntroduceerd om duidelijker te maken hoe het 

vermogen van jou en dat van Knab gescheiden blijft. Dit reglement gaat in, samen met de 

wijziging van de Voorwaarden. Zie art. 1.3, 2.7 en 11 van de Overeenkomst en 

Voorwaarden Knab Beheerd Beleggen en het Reglement Stichting Aegon Beleggingsgiro. 

 

3. Aankoop beleggingen: Als klant van Knab Beheerd Beleggen geef je ons toestemming om 

het geld voor de aankoop van je beleggingen rechtstreeks over te maken naar (de 

beheerder van) de beleggingsfondsen waarin Knab voor jou belegt. Deze geldstroom loopt 

daarmee niet meer via de Stichting Aegon Beleggingsgiro. Dit doen we om de 

vermogensscheiding nog verder te verduidelijken. Zie art. 1.3 en 11.6 van de 

Overeenkomst en Voorwaarden Knab Beheerd Beleggen. 

 

4. Orderuitvoeringsbeleid: We hebben het orderuitvoeringsbeleid nogmaals aangepast 

(versimpeld). De beschrijving van dit beleid vind je voortaan in de Voorwaarden Knab 

Beheerd Beleggen in plaats van in de Handleiding Knab Beheerd Beleggen. Zie art. 9 van 

de Overeenkomst en Voorwaarden Knab Beheerd Beleggen. 

 

5. Waardedalingen: We hebben in de Voorwaarden expliciet benoemd dat we jou informeren 

wanneer de waarde van je beleggingen binnen een kalenderkwartaal met minimaal 10% of 

een veelvoud daarvan daalt. Dit deden we in de praktijk al, maar staat nu ook beschreven 

in de Voorwaarden. Zie art. 15.4 van de Overeenkomst en Voorwaarden Knab Beheerd 

Beleggen. 

 
6. Overige wijzigingen: Naar aanleiding van de wijziging van de voorwaarden van Knab 

Betalen, hebben we een aantal wijzigingen ook doorgevoerd in de Voorwaarden Knab 

Beheerd Beleggen. Zo hebben we verduidelijkt dat je in NL moet wonen en doorlopend 

moet voldoen aan ons klantacceptatiebeleid om een Knab Beleggingsrekening te kunnen 

aanhouden. Als dat niet het geval is, dan kan dit voor Knab een grond zijn om de 

rekeningen te sluiten. Zie art. 2.2 en 4.3 van de Overeenkomst en Voorwaarden Knab 

Beheerd Beleggen. 

 

 


